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Nossos irmãos de Corinto – Parte 2 

(...) A Igreja de Corinto não valorizava a 
pregação autêntica, mas as elaborações 
baseadas na sabedoria humana. É claro que 
para falar um pouco sobre a questão da 
pregação precisarei de algumas pastorais. 
Numa somente é impossível sequer 
introduzir o assunto. Mas vamos tentar. 

Em seu livro “Pregação e Pregadores” 
(1971), D. Martyn Lloyd-Jones inicia dizendo 
que “a obra da pregação é a mais elevada, a 
maior e mais gloriosa vocação para a qual 
alguém pode ser convocado... eu diria, sem 
qualquer hesitação, que a mais urgente 
necessidade da Igreja cristã da atualidade é 
a pregação autêntica; e, posto ser a maior e 
mais urgente necessidade da Igreja, é óbvio 
que também é a maior necessidade do 
mundo.” 

Porém, bem antes de Lloyd-Jones, a 
primazia da pregação já era compreendida 
como uma necessidade. Jesus priorizou a 
pregação e nos mandou pregar: “Ide por 
todo o mundo e pregai o evangelho a toda 
criatura” (Mc 16.15). Os apóstolos também 
priorizaram a pregação. O livro de Atos dos 
Apóstolos, que relata o início da Igreja Cristã, 
é um livro de pregações. Imediatamente 
após a descida do Espírito Santo, Pedro 
pregou e outros se seguiram a ele na mesma 
tarefa. Por onde Paulo passava, pregava, e 
exortou a Timóteo a pregar a Palavra (2Tm 
4.2). Aos Romanos, ele vai dizer que a fé vem 
pela pregação (Rm 10.17). 

Mas os nossos irmãos de Corinto não 
entendiam assim, tanto que acharam que 
palavras persuasivas de sabedoria humana 
poderiam substituir a pregação, por isso, 
Paulo os reporta ao seu exemplo quando 
fundava aquela Igreja: “A minha palavra e a 
minha pregação não consistiram em 

linguagem persuasiva de sabedoria, mas em 
demonstração do Espírito e de poder, para 
que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria 
humana, e sim no poder de Deus” (1Co 
2.4,5). Mais diante, ao falar da sua própria 
vocação, ele diz: “Se anuncio o evangelho, 
não tenho de que me gloriar, pois sobre mim 
pesa essa obrigação; porque ai de mim se 
não pregar o evangelho!” (1Co 9.16). 

(...) Agradeço a Deus pelos pastores 
que se gastaram no preparo de sermões que 
me alimentaram por décadas. Nada poderia 
substituir as pregações, fossem livros, 
programas de TV, seminários ou qualquer 
outra forma de capacitação. A pregação 
bíblica é um mistério que o homem não é 
capaz de entender por meio da sua limitada 
sabedoria. Talvez, por isso, os nossos irmãos 
de Corinto pensavam que qualquer coisa 
poderia substituir a pregação. Para eles, era 
loucura insistir repetidamente na pregação 
que centraliza a cruz e o Cristo que ali 
morreu. Paulo então vai responder a essa 
postura dizendo que “a palavra da cruz é 
loucura para os que se perdem, mas para 
nós, que somos salvos, poder de Deus... mas 
nós pregamos a Cristo crucificado... poder de 
Deus e sabedoria de Deus” (1Co 1.18,23,24).  

Hoje, há muitos crentes fracos e eu não 
temo avaliar que a causa está em não 
estarem se alimentado adequadamente 
com boas pregações bíblicas, expositivas, 
ungidas, autênticas, que apontam sempre 
para Cristo e para o poder do Evangelho. A 
Igreja de Corinto negligenciou a pregação, 
achou que podia viver sem a pregação e 
entendeu que algo poderia substituí-la, por 
isso estavam mergulhados nas obras da 
carne. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim Dominical nº 
16/15, de 19/04/2015, da IEC Brasília, com adaptações.)  
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Confraternização 
Embalada pela UAF, com o apoio da UHEC e 
a participação de outros membros, a Igreja 
ontem se reuniu no salão social para um 
misto de comunhão, louvor e adoração. 
Ambiente enfeitado, descontraído, saudável 
e bem animado. Glórias a Deus! Até aqui o 
Senhor tem nos ajudado. 
 

Santa Ceia 
Hoje, durante o 
culto noturno. A 
Dca. Marina e a Dca. 
Izabel são as 
responsáveis pela 
preparação da 

mesa. Reflexão: “Examine-se o homem a si 
mesmo, e então coma do pão e beba do 
cálice. Pois quem come e bebe sem discernir 
o corpo do Senhor, come e bebe para sua 
própria condenação” (1Co 11.28-29). 
 

Semana de Oração no Templo 
A partir de amanhã e até 
a próxima sexta-feira, 
estaremos orando no 
templo desta Igreja, às 
19h30. Com certeza você 
tem motivos para orar 
também, seja por 
gratidão a Deus, seja para 

fazer pedidos, seja por você mesmo, seja 
para interceder por alguém. Eis a escala: 

• Dirigentes: Dc. Rafael (2ª); Dca. 
Carmozina (3ª); Dc. Luiz (4ª); Matheu (5ª); 
Ana Lúcia (6ª). 

• Recepcionistas: Dc. João Artur (2ª); 
Saturnino (3ª) Ladário (4ª); Dc. José 
Francisco (5ª); Tony (6ª). 

• Oficial de Plantão: Dc. Rafael (2ª); Dca. 
Níceas (3ª); Dca. Izabel (4ª); Dca. Marina 
(5ª); Bruna (6ª). 

 
Em virtude da Semana de Oração, 
o estudo não ocorrerá na próxima 
sexta-feira. Na semana seguinte, 

se Deus permitir, a última lição da série atual 
será finalizada.  

Você pode obter o material de apoio de cada 
estudo bíblico no site da Igreja, mas não 
deixe de participar das aulas. Clique aqui! 
 

Nova Série de Estudo Bíblico 
Chamar-se-á Uma Igreja Simples e terá 
como base o curso de capacitação 
promovido pela UIECB 
recentemente. O Dc. 
Rafael, que foi um dos 
alunos, compartilhará 
conosco o que 
aprendeu. O curso 
será dividido em 
módulos, os quais serão intercalados com 
outros estudos sobre teologia sistemática 
ministrados pelo Pr. Albert. Tome nota: 

✓ Módulo 1 – Aula 1 – A treliça e a Videira; 

✓ Módulo 1 – Aula 2 – Igreja Simples X Igreja 
Complexa; 

✓ Módulo 1 – Aula 3 – Revolução do 
Simples: Clareza; 

✓ Módulo 1 – Aula 4 – Revolução do 
Simples: Movimento; 

✓ Módulo 1 – Aula 5 – Revolução do 
Simples: Alinhamento; 

✓ Módulo 1 – Aula 6 – Revolução do 
Simples: Foco. 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Dia da Bíblia 
É comemorado 
no 2º domingo 
de dezembro, 
portanto será 
dia 12. Nesse 
dia, nossa Escola Dominical terá uma 
dinâmica especial. Outras informações serão 
transmitidas pelo Ladário oportunamente. 
 

Gratidão 
Nossa gratidão ao irmão Cloves, que na 
semana passada realizou a limpeza da caixa 
d’água localizada sobre o banheiro 
masculino. Que Deus o recompense! As 
fotos do “antes” e do “depois” foram 
compartilhadas no grupo de membros. 
 

UIECB 
Nossa União de Igrejas 
está com Estatuto e 
Regimento Interno 
novos, já vigorando. Os 
documentos foram 
compartilhados no 
grupo de membros 

desta Igreja e estão arquivados em nossa 
Secretaria. Querendo lê-los, solicite à 
secretária. O pastor recomenda, em 
especial, que o Corpo de Oficiais e a 
Diretoria façam a leitura deles. 
 

ARCCA 
A próxima reunião estava prevista para 
ocorrer dia 11/12, em Linhares; porém 
precisou ser adiada. Em ocasião oportuna, 
compartilharemos as novas informações 
sobre o assunto. Aguardem! 
 

Pauta de Assembleia 
Os membros desta Igreja que desejam tratar 
de algum assunto na próxima AGO, prevista 

para dia 20/12, devem apresentá-lo ao 
pastor até o próximo dia 10, a fim de que ele 
seja previamente analisado e possivelmente 
incluído em pauta, conforme o § 1º do art. 
44 do Estatuto. 
 

Natal e Ano Novo 
Conforme nosso costume, pretendemos 
suspender as atividades da Igreja nos dias 24 
e 25/12, a fim de que os membros fiquem à 
vontade para passar a noite e o dia de Natal 
em família. Já no dia 26/12, os trabalhos 
seguem normalmente, com a culto alusivo à 
ocasião sendo realizado à noite. 

No dia 31/12, pretendemos realizar o culto 
de gratidão pela passagem de ano a partir 
das 22h, como também já é costume. Ore 
por isso. Outras informações serão 
compartilhadas oportunamente. 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão.” (Mt 21.22). 

• Pela saúde da Nice (IEC Brasília), em 
tratamento oncológico no RJ. 

• Pela saúde da Flaviane, para que se 
recupere plenamente após cirurgia. 

• Pela saúde da Flávia, que vem realizando 
exames para melhor diagnóstico. 

• Pela saúde do Henrique, para que Deus o 
fortaleça. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Bradesco: agência 02313, conta corrente 
0012657-8. Pix: 28564425000142 (CNPJ).  

https://www.facebook.com/IECSoteco
https://www.youtube.com/channel/UCO2iSU6W576ByKNFqt6nOXA
http://www.iecsoteco.com/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=12vdlu7y8n79f&utm_content=l3hzi9i
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Dca. Kelen Dca. Izabel Bruna Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite 
Pr. Albert 

Semana de Oração 
no Templo 

Semana de Oração 
no Templo 

Dca. Izabel 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior 

Oper. de som* Lucas Voluntário  Mariana Djalma 

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Guilherme Ana Luíza 

Recepção Mariza Ladário Tony Dc. Luiz 

Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Dca. 
Kelen 

18h15: 
Dca. Izabel 

18h30: 
Djalma 

18h45: 
Matheus 

19h: Ana 
Luíza 

19h15: 
Luciana 
Moraes 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 
Oração: 19h30 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com a secretária caso queira reservar uma data especial) 

Dezembro 

5 18h Culto com Santa Ceia 

6 a 10 19h30 Semana de Oração 

11 10h30 Reunião da ARCCA (Linhares) 

12 
- Dia da Bíblia 

- Domingo Missionário 

18 16h Reunião de Oficiais 

19 

9h Assembleia-Geral Ordinária 

19h30 Cantina (DAS) 

- Início do Recesso (de algumas atividades) 

25 - Natal 
 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

4 Cloves e Dca. Regina (casamento) 

12 Dca. Níceas 

20 Othoniel 

30 Dc. Luiz 

31 Guilherme 

Fale com a secretária da Igreja caso seu nome 
não esteja relacionado aqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCERIAS (Fp 4.10-20) 

Pr. Diógenes: CM de Jequié-BA (tel.: (75) 99226-6888; e-mail: diowende@gmail.com). 

CM de Aracruz-ES (Pr. Aderson; tel.: (21) 97179-4671; e-mail: aderson.santos.rocha@gmail.com). 

Pr. Richard Oliveira: PV Hungria (tel.: +36 (20) 588-9520; e-mail: richardoliveira7391@gmail.com). 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Níceas Ferreira; 
Dc. Rafael Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. 
João Artur; Dca. Izabel Escodino; Dca. Marina Helena; 
Dc. José Francisco. 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Vice-Presidente: Pb. 
Pedro Júnior; 1º e 2º Tesoureiros: Rafael Albuquerque 
e Ladário Higino; Secretário de Patrimônio: Dc. Luiz 
Bermudes; Secretária Eclesiástica: Bruna Lopes. 
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